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Nepovažujeme za povinnost odpovídati na dotazy, Bi- 

-> K nimž nobyla přiložena známka na odpověď. "Om 

ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŮ 
BOHEMA REVUO ESPERANTISTA 

nun ŝitsrators aldono 

LEGOLIBRO DE BOHEMAJ ESPERANTISTOJ 
ONciaĵo Organo de bohemaj Esperantistoj Kaj de 

CENTRA ASOCIO 

BOHEMA UNIO ESPERANTISTA (B. U. E.) 

(OFICEJO : PRAHAZII., VODIĈKOVA ULICE 88.) 

  

Vychází 10krát ročně (kromě 
prázdnin). 

Redakce vyhražuje si právo 
upraviti články pro tisk a vrací 
netištěné rukopisy, byla-li při- 
ložena známka; práce původní 
mají přednost, 

Předplatné v Rakousku 3 K, 
pro cizinu Fr. 375 = 1, Sm. 

Účet pošt. spoř. 93.281. 
(Prosíme o adresy přátel Espe- 

ranta, kterým bychom mohli za- 
slati s úspěchem ukázkové číslo.) 

Aperas dekfoje en jaro (krom 
libertempo. 

La redakcio rezervas al si la 
rajton aranĝi la artikolojn por 
preso kaj resendas manuskript- 
ojn nepresitajn, se poŝtmarko 
estis almetita; artikoloj originalaj 
estas preferataj. 
Abono en Aŭstrio 3 K, por la 

tremdlando Fr, 3975 == 11/9 Sm. 
Konto ĉe la Ĉekbanko Esper- 

antista en London. (Filio Dres- 
den-Bankejo Arnhold.) 

Číslo 7. vyjde po prázdninách. 

  

(Č. Č. E. ne aperas dum la libertempo.) 

  

Doporučujeme všem přátelům dobré esperantské četby, aby 
obohatili svou knihovnu dosud vyšlými šesti ročníky 
„Časopisu Českých Esperantistů“, které lze dostati za cenu sníženou: 
Roč. E, IE, HI., IV., V., po K 220 (pro členy B. U. E. po K 170), 
roč. VÍ za K 250 (K 2-20). Přiloh bez časopisu nelze obdržeti. 

um JEDINÁ PŮVODNÍ ČESKÁ UČEBNICE ESPERANTA -9 
METHODA KŬHNLOVA: 

Úplná methodická učebnice Esperanta pro školy a samouky. 1m. vydání. 
143 str. Čena knihy v angl. vazbě K 240. 

DLE METHODY KŬHNLOVY VYUĈOVALO SE JIZ VE 
20 KURSECH.



Učebné pomůcky pro Čechy. 
ČLEN ESPERANTSKÉ AKADEMIE (mluvniokého odboru) Antoni 

Grabowski píše v „Pola HEsperantisto“ 1913. 1.: KUHNLOVA 
ÚPLNÁ METHODIČKÁ UČEBNICE pro školy a samouky vyšla 
ve třetím doplněném a rozšířeném dání. Již vnější stránka 
Kŭhnlovy Methody jest tak vábná, tak nádherná (velmi pěkný 
papír, tisk, sazba), že jest vskutku požitkem vzíti tuto knihu do 
rukou. Bohatý, výtečně zpracovaný obsah zcela odpovídá zevnějšku. 
Jame tedy jisti, že učebnice ta, které, pokud nám známo, bylo po- 
užíváno ve 150 českých kursech s nejuspokojivějším úspěchem, 
bude i nadále pomáhati se stejným výsledkem na šíření našeho 
drahého jazyka v pokročilých Čechách. Autor vždy hledí v první 
řadě k tomu, aby žáci postupovali od věcí známých k neznámým 
a vždy se snaží navazovati ve vysvětlivkách novinky na příbuzné 
body mateřštiny. Protože Kůhnlova Methoda obsahuje kromě 
gramatiky, evičebnice, rozmluv a slovníčků také dosti obsáhlý 
výbor esperantských článků o dějinách Esperanta, o jeho literatuře, 
o našich kongresech, organisacích atd., získá každý, kdo pilně 
prostuduje toto dílo, již B om znalost a poučení o našem 
jazyku a o naší věci. (Cena K 240, stran 144.) 

PODROBNÝ SLOVNÍK ČESKO-ESPERANTSKÝ (asi 20.000 hesel) 
jest v tisku. Slovaik esperantsko-český jest obsažen v českém vydání 
„Fundamento de Esperanto“ i K 10 hal. vyplaceně. 

Kavarna „Uu N ] O N“ Praha I., 
Ferdinandova třída číslo 29. we. Esperantek6 časopisy: -em 

INFORMO KAJ AVERTO! 
Honesta laboro? Kie ajn aperas sukcesa rezultato de nia pro- 

pagando, ĉien provas enpenetri precipe en vicojn de la nove gaj- 
nitaj samideanoj eksesperantistoj aŭ s-o Kajŝ aŭ s-o Khun, kiuj 
estas kolonoj de la ido-reformista movado inter Bohemoj (krom 
S-o ChaloupeckYy, parazito sur lg korpo de la soc.-dem. organizaĵo 
esperanta). Ne povante trovi inter la vasti bohema publiko 
intereson por sia ĉiam pliperfektigata „reformita Esperanto“ 
(tian nomon ili donas al ido por trompi la publikon 1!) ili serĉas 
laborkampon inter la Esperantistoj — sed laŭmerite, ankaŭ sen 
ia sukceso. La tuta idistaro estas kalkulebla sur fingroj. Por en- 
trudi sin en la esperantistan societon, ili akompanas siajn presaĵ- 
ojn per esperantaj leteroj; sed kia ĝi estas stilo! Jene konsilas 
s-o Kajŝ: „Ne disipu (?) vane viajn fortojn (per lernado de Es- 
peranto): la fanatikuloj insultis nin, sed nun li (!)) vidas vaneco (!) 
de ilia ()) furio (9), kaj preferas silenti“ La konsilo ne trovas 
aŭskultantojn — la leteroj pereas en korboj. — Se kelkaj redak- 
cioj, avidaj pri „sensaciaĵo“ kaj supraĵe legantaj, ne akceptus iam 
artikolon de iu idisto (ofte titolitan „Esperanto reformita“ !!), 
neniu parolus plu pri tiu ĉi arte vivigata kadavro, kiun patronas 
s-o Ostwald per kaj pro sia nomo kaj per sia mono. Sed ankaŭ 
en tiu ĉi rilato unufoja sperto instruas la redaktorojn, se ili estas 
de siaj legantoj informitaj pri la situacio, ke la subfosa idista 
movado ne meritas ilian atenton. 
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EL „VOĈOJ DE 30 POPOLOJ“. 
(Mia tre bone konata samideano Antoni Grabowski el Warszawa disponigis 
al ni la sekvantajn tri poemojn, kiuj aperos baldaŭ en lia nova verko en- 

havonta 110 poemojn tradukitajn el tridek lingvoj.) 

PRINTEMPA KANTO. (ELJ. Vrchlický.) 

„ Flirtis alaŭd' el sekalo Kaj ĉiu tono arĝente 
Gojante, Sonoras. 
E) griza, nuba vualo Tero aŭskultas atente, 
Ŝutas perlaron kante. Burĝonojn divenas sente, 

. Per freša slim' odoras. 

TRI AMATINOJ. (Slovena kanteto.) 

El amatinoj tri Ringeton havas ši 
iu gracia, Perlojn alia, 

Arĝenton havas ŝi Korsaĵon sur tali' 
Oron alia. Portas la tria. 

Plej junan prenus mi 
Ĉiam prefere, 
Ĉar amas tiu ĉi 
Min plej sincere. 

KONSOLO. (El S. Hurban Vajanski.) 

Logis min ĉe l' amatino Nun vidante, ke malbona 
Griza okul-paro, Estas ŝi edzino, 
Sed ŝi poste kun ĉasisto En kanteto la konsolon 
Iris al altaro. Trovas mi en fino. 

Longe ploris mi maldolĉe Dum edzino, la pekema, 
Ploris senkonsole, Edzon nun turmentas, 
Ke la griza okulparo Vi pro tiu ĉi kanteto 
trompis min petole. Koramuzon sentas. 

SKLAVO. 
Skizo el la vivo de Petro Paŭlo Rubens. Kun permeso de la aŭtoro M. Walter 

tradukis Kamilla Firth. 

Kiam revenis venkinta kaj glorplena la hispana admiralo 
Fareja, kiu laŭ la ordono de Filipo IV. entreprenis militiron al 
Sud-Ameriko, la reĝo intencis lin speciale honorigi. Tial li ordonis 
al sia favorato, la fama konata pentristo Velazquez, ke li pentru 
portreton de la admiralo. Farĉja estis tiom ravita de la simileco 
kaj la genia maniero de la pentrado, ke li vizitis la faman artiston 
kaj donacis al li mirinde belegan oran ĉenon, alportitan al li en 
kesteto de juna mulato, kiun li kunprenis el Ameriko. 

6



82 

Kiam forlasis Fareja Velazquezon, la sklavo volis sekvi sian 
sinjoron, sed tiu ĉi malafable lin repuŝis per la piedo, vokante: 
„Sklavhundo, kune kun la ĉeno mi fordonis ankaŭ vin. De nun 
vi apartenas al sinjoro Velazquez“. Tiamaniere la mulato fariĝis 
propraĵo de la pentristo, kiu lin afable traktis, komisiis al li la 
purigadon kaj disfrotadon de la farboj. Dum la foresto de la 
majstro la lernantoj de Velazquez faris la mulaton objekto de siaj 
mokoj kaj petoloj. Juano, al kiu oni donis la nomon de Farĉja, 
lia estinta sinjoro, dum longa tempo toleris la pli-malpli ofend- 
ajn incitetojn kun stoika pacienco; fine por liberiĝi de ili, li sin 
kaŝis en apuda ĉambreto dum sia libera tempo. Tie li sentis sin 
neĝenata kaj por pasigi la tempon, li komencis desegni kaj kopii. 
kion li vidis en la pentrejo Tiam ofte li observis kaj aŭskultis la 
instrukciojn kaj konsilojn de la majstro, ke ne malfacile estis por 
li riski la provon. Kvankam restis al li nur la eluzitaj penikoj kaj 
farborestoj de la lernantoj, tamen la dormetinta talento en li faris 
vojon al si, malgraŭ la nesufiĉaj helpiloj. Kaj li tiom sekrete sin 
okupis pri la studado, tiom malmulte li elmontris sian komprenon 
pri la arto, ke nek Velazquez, nek liaj lernantoj ion rimarkis el 
lia laboro, 

Unu matenon regis granda ekscito en la pentrejo. Juano 
purigis kaj balais, sternis la tapiŝon kaj helpis starigi la finpenrit- 
ajn bildojn. La lernantoj estis plennombre kunvenintaj, feste vestitaj 
kaj videble ekscititaj, ĉar sin anoncis altrangaj vizitantoj. Unu el 
la anoncitaj vizitantoj estis la reĝo, sed tiu ĉi venis sufiĉe ofte, 
tiel, ke lia sola apero ne povis naski tian maltrankvilon. Seŭ la 
alia gasto! Li ankaŭ estis reĝo — majstrego de la arto, la plej 
fama pentristo de sia tempo — Petro Paŭlo Rubens. 

Lia famo disvastiĝis tra la tuta Eŭropo, kaj la princoj de 
ĉiuj landoj konkuris ŝuti honorojn sur la geniulon, por akiri verkon 
de lia peniko. Certe, malofte kuniĝis tiom da talento kaj da eminentaj 
ecoj en unu homo, kiel en Rubens. Havante imponan eksteraĵon. 
noblan, dignoplenan kurakteron, li estis kalkulata ne nur inter la 
plej famajn pentristojn de sia tempo, sed oni altŝatis lin ankaŭ 
kiel eminentan oratoron kaj saĝan diplomaton. Li parolis sep 
lingvojn, konstruigis por si multe admiratan palacon laŭ siaj 
propraj planoj kaj mem projektis la konstruplanon de la Jezuita 
preĝejo en sia hejmurbo Antwerpen. 

Kiam la reĝo kun sia sekvantaro eniris la domon de Ve- 
lazquez. ankaŭ Rubens aperis akompanata de siaj lernantoj, Van 
Dyk kaj Suyders. Respektplene l salutis la monarĥon, kiu sen- 
seremonie ŝovis sian brakon sub tiun de la artisto kaj diris ridetante: 
„lie ĉi ankaŭ vi estas reĝo, ĉar ni troviĝas en la domo de 
pentristo.“
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Ĉe la emirejo de la pentrejo Velazquez afable akceptis siajn 
gastojn kaj petis ilin, rigardi la starigitajn pentraĵojn. 

Rubens detale rigardis la verkojn de sia hispana kolego, 
esprimante al li sian kontentecon kaj admiron. „Tiu ĉi tago estas 
la plej feliĉa en mia vivo,“ respondis Velazquez la laŭdon de la 
glora, flandra majstro, „ĉar la tuta famo valoris nenion por mi 
tiel longe, dum mankis al mi aprobo de Rubens“. Poste li tuj 
esprimis la deziron, ke lia gasto lasu al li iun memoraĵon okaze 
de tiu ĉi vizito, desegnante malgrandan skizon sur la tolo, aŭ 
farante per peniko kelkajn strekojn sur iu ajn pentraĵo. 

Rubens konsentis volonte, kaj preninte penikon kaj paletron 
en la manon, li rigardis ĉirkaŭen por elekti bildon, ne ankoraŭ 
finpentritan. 

Ne trovinte iun taŭgan inter la elmetitaj bildoj, li ekprenis 
tolon apogitan surface kontraŭ la muro. Sed rimarkinte, ke tio 
estas finpentrita bildo, li pli detale ĝin rigardis, aŭdiginte ekvokon 
de mirego. La bildo prezentis la entombigon de Kristo. Juano 
pentris ĝin sekrete, kaj la saman matenon, antaŭ ol venis la lernuntoj, 
alportis en la laborejon por fari la lastajn strekojn. Pro la ekscito 
li forgesis ĝin reporti en sian ĉambreton. Tremante li nun staris 
en angulo de laborejo, ĉar li timis la riproĉojn de sia sinjoro kaj 
la mokon de la lernantoj, se malkaŝiĝus lia sekreto, 

„Mi pensis“, diris Rubens sin turnante, „ke vi mem pentris 
tiun ĉi bildon, sinjoro, sed post pli atenta ekzameno mi vidas, ke 
ĝi supozeble estas laboro de iu el viaj lernantoj. Certe iu tre 
kapabla, kiu sendube fariĝos majstro de sia arto, ĉar malgraŭ la 
mankoj li evidente havas genian talenton“, Juano preskaŭ ne 
kredis, kion li aŭdis. Li, la mizera, malestimegata, laŭdire havas 
talenton, estas pentristo, al kiu montris aprobon la eminenta Rubens? 
„Mi efektive ne scias, kies verko tio estas“, rediris Velazquez, 
rigardante kun mirego la pentraĵon. „Mi neniam antaŭe vidis ĝin, 
kaj mi ne kredas, ke iu el miaj lernantoj, kiom .ajn talentaj ili 
ankaŭ estus, kapablus krei tian verkon. 

Li do sin turnis al la junuloj kaj demandis: „Kiu pentris 
tion?“ Neniu respondis. Jen la rigardo de Velazquez trafis la 
mulaton. „He, Fareja“ vokis li, „ĉu vi eble scias tion?“ Juano 
proksimiĝis pala kaj tremanta kaj sin ĵetante al la piedoj de sia 
mastro, li konfesia, ke li pentris la bildon. La mirego de ĉiu 
estis granda. 

Rubens gratulis lin, kaj Velazquez sin proponis por pli- 
perfektigi lin. Reĝo Filipo metis afable la manon sur la ŝultron 
de la radiante pro feliĉo. „Artisto, favoregata de Dio ne evas 
esti sklavo“, diris li gajmiene. s 
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„Eklevu vian kapon, vi estas libera. Mi elaĉetas vin de via 
sinjoro per 200 dublonoj. (Antikva hispana monero = 10 Sm.) 

„Tiuj ĉi 200 dublonoj apartenu al vi, Far€ja“, aldonis Velaz- 
quez. „De nun rigardu min, kiel vian amikon.“ 

De tiu ĉi horo Fareja estis nedisigebla kunulo de sia ĝisnuna 
sinjoro. Kiam tiu ĉi mortis de epidemio en la jaro 1660, la fidela 
mulato flegis lin ĝis lia morto. 

Dek jarojn poste li savis, sin mem oferante, la vivon de 
Martinez de Mago, la bofilo de Velazquez, lerta pentristo de pej- 
zaĝoj. Pro venĝa atako de malamiko la kavaliro Martinez de Mago 
tiame estus perdinta la vivon, se ne Far£ja sin estus ĵetinta inter 
lin kaj la mortiganton; tiel la pereiga puŝo trafis lian propran 
bruston. La Madrida muzeo posedas nombron da bonaj pentraĵoj 
de Fareja. Lia plej eminenta verko „la elekto de Mateo“ sin trovas 
en la reĝa palaco de Oranjuez. 

IOM DA INSTRUO. 

Takoma havas komercajn rilatojn kun la tuta mondo kaj 
sekve ĝia haveno estas tiel vasta kaj profunda, ke ĉiuj batalŝipoj 
de la mondo povus en ĝi ankrostari. Mirinda estas la akvo de la 
golfo Puget Sound: blua kiel Mezmara ĉielo kaj ofte klara kiel 
kristalo. Vi trarigardas ĝis cent futojn, kie la smeraldaj kreskaĵoj 
moviĝas sur la fundo kaj amaso da fiŝetoj bluaj kaj brunaj kaj 
flamruĝaj naĝas super ŝtonetoj kaj konkoj. Per vaporŝipoj oni 
povas viziti multe da najbaraj urboj, el kiuj la plej granda estas 
Seattle. ... La arbegoj de Takomo estas mirindaĵo de la mondo; 
estas tie arboj, kiuj estis plenkreskuloj, kiam Kolumbo eltrovis 
Amerikon kaj ankoraŭ ili estas tiel fortikaj, ke ili povos stari 
dum centoj da jaroj. La arboj estas rektaj kiel kudrilo kaj tiel 
perfektaj, ke el la pli malgrandaj oni farus mastojn kaj telegraf- 
stangojn, 

La urbo estas, rilate la komercon, vera abelejo. Dek mil 
homojn okupas 419 fabrikoj; fabrikaĵoj de dek muelejoj, de granda 
vagonfabriko kun 1200 laboristoj kaj de la tatmonden eksportantaj 
lignosegejoj rilatigas Takomon kun ĉiuj partoj d» la mondo. Ĝia 
havena grenejo estas unu mejlon (1600 m) longa. Impona estas 

la konstruaĵo de la Alta Lernejo (2000 studentoj kaj 67 profesoroj), 
kiu leviĝas super vasta amfiteatro. Tiu ĉi estis antaŭ kelke da jaroj 
elsorĉita el natura senutila valo kaj nun trovas en ĝi sidlokon eĉ 
sesdek mil rigardantoj; la areno estas pli ol sufiĉe granda por 
ĉiuj sportoj. Krom sep privataj akademioj kaj lernejoj estas en la
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urbo tridek publikaj lernejoj kun 14.000 lernatoj kaj 2000 instru- 

istoj. — Pri la hejma vivo la Takomanoj povas prave fieri: riĉaj 

same kiel la malriĉaj en ĉiuj kvartaloj de la urbo posedas propran 

hejmon. 

BE 

Sclenca revuo. 

Senfadena telefonio estis jus 
realigita de itala prof. Vanni je distanco 
de pli ol 1000 km inter Roma kaj Tripoli, 
La ĉefa malfacilaĵo konsistis el tio, ke en la 
telefonio oni devas c 

transsendi ne in- R i 

termitajn ondojn, : AD- 
aĝo Goorolis 

kiuj respondas al : all. P: 
konvenciaj signoj, 

sed la vibradon 
mem de la parolo 
kun ĝiaj diversaj 
karakterizaj sonkoloroj ; sekve devas la transsenda aparato enhavi 
generatoron naskantan persistajn ondojn kaj variigilon, kiu povas 
variigi la elektromagnetan radiaĵon de la anteno laŭ la moduloj 
de la voĉo. Por sia laboro uzis Vanni akvan generatoron, kiu 
konsistas el du kupraj elektrodoj (sub 600 voltoj) el kiuj la mal- 
supra (B-L) estas borita. Tra la trueto ŝprucas la elektrigita akvo 
sur la alian elektrodon La rondfluo, komunikanta kun la anteno 
ktp. estas variigata laŭ la moduloj de la voĉo aŭ sono per hi- 
draŭlika mikrofono. Tiu ĉi lasta aparato bazas sur la kurioza pro- 
preco de likva ŝpruco, kiu prenas ĉe elfluado diversajn formon 
kaj kvaliton. Sono produktita apud tia ŝprucvejno transformas ĝin 
je gutoj kaj la diafana parto de la vejno mallongiĝas (hidrodina- 
mika rezonanco). Se la mikrofono (Z), en kiun oni parolas, estas kunigita kun unu el du lamenoj (E, F, super kiuj fluas la ŝprucvejno, 
ĉi tiu ŝpruevejno ricevas vibrojn de la vibra lameno kaj — estante en elektra flurondo, variigas pro sia aliformiĝado la elektran rezist- econ de la fluo periode laŭ la moduloj de la sono produktata 
antaŭ la mikrofono. Sekve, se la sistemo de tiuj du lamenoj estas metita en la rondfluon anteno-tero, tiu ĉi rondfluo estas trairata de elektraj fluoj periode variantaj laŭ moduloj de la sonoj. 

(Legu detalaĵojn en la „Scienca Gazeto“, internacia monatn tevuo pri scienco kaj industrio, of. org. de Int. Scienca Asocio Esperantista. Red. Ch. Verax. Adm. Hachette £ Cie, Paris. Jare Fr. 750. La gazeto estas tre rekomendinda, prezentante en formo facile komprenebla novaĵojn el la scienca mondo.) 
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INFORMOJ PRI LA BOHEMA NACIO. 

La nacia defendo. Destino de ĉiuj malgrandaj nacioj estas, ke 
ili devas eĉ al sia leĝe garantiata rajto havigi valoron per klopod- 
oj kaj kontraŭ furiozeco de siaj subpremantoj. Se estas ekz. mezu- 
rate al bohema majorito loĝanta en pli granda parto de Bohem- 
ujo kaj preskaŭ ekskluzive en la ĉefurbo Praha almenaŭ iom 
laŭleĝe, tiom pli fanatika estas konduto de la ŝtataj oficoj kontraŭ 
la bohemaj minoritoj, kiuj devas ĉiupaŝe suferi premon de la aŭ- 
stria germaniga brako. En ĉiuj sferoj de la vivo ili renkontas 
maljustaĵojn. same en la vivo societa kiel en la ofica. (Ekz. for- 
elado de boheme sciantaj fervojistoj, eksdungado de bohemaj 
aboristoj kaj ilia elpelado el loĝejoj, konfiskacioj, multloka fer- 
nado de bohemaj lernejoj privataj, ofta rifuzo de laŭleĝa uzado 
de lingvo bohema ĉe la ŝtataj oficoj en la minoritaj teritorioj ktp. 
ktp.). Precipe hontiga estas por tia sistemo de ŝtata administrado 
la daŭra ignorado de la klerigaj institutoj bohemaj. kiujn fondudi, 
malgraŭ la fundamentaj leĝoj, ĝi ne volas, timante la germanan 
ŝovinismon. Kvankam la landaj kaj aŭtonomiaj korporacioj sen- 
partie plenumas siajn devojn rilate ambaŭ naciojn, tamen la ŝtato 
- en la lokoj, kie loĝas minorito bohema — lasas Bohemojn 
kiel viktimon de la germana perforto. Jen la motivoj, kiuj rezuit- 
igis fondiĝon de niaj naciaj sindefendaj societoj, kies celo estas 
fondadi kaj subtenadi bohemajn lernejojn en tiuj lokoj (loĝataj de 
minorito bohema), kie la ŝtato intence ne plenumas sian devon, 
lasante liberan manon al la germanigaj kapricoj de la kelkaj tie 
regantaj ŝovinistoj, helpataj de la konata renegatiga Schulverein. 
La nomitaj societoj, en kies frunto staras „Ústřední Matice Škol- 
ska“, laboras por Bohemujo norda kaj sudokcidenta, por Moravio 
sudokcidenta kaj nordorienta, por Silezio, Wien ktp.; ĉiuj do- 
kumentoj pri ilia laboro estis kolektitaj de la „Minorita Muzeo“ 
kaj estas nun elmontrataj en ekspozicio (Praha), kiu elokvente 
pruvas la signifon de niaj minoritoj kaj la meritoplenan helpon 
de la favoraj subtenantoj. Kaj ĉi tiu ekspozicio de sekaj ciferoj. 
en kiuj estas kaŝitaj jaroj da pena nacia vivetado, da subpremado, 
senfortiga batalo kaj senekzempla oferemo, senprofitemo kaj sin- 
forgeso de la bohema nacio, prezentas al la vizitanto krudan hi- 
storion, doloran historion de nia defendo kontraŭ la germana kaj 
magiara ŝtata premo, ĝi vidigas la entuziasmon kaj oferemon de 
la antaŭaj generacioj, ĝi kaŭzas profundan korpremon kaj emo- 
cion, kiu akompanas ĉiun sinceran donacon destinitan por celo 
nobla. Interesaj diagramoj el fundamento korektas la „oficialan“ 
falsitan popolsumigadon el 1910. Kelkaj el la societoj elspezis — 
por savi la boheman infanon el brakoj de la renegatiga moloĥo 
— cehtmilojn kaj milionojn da kronoj ofereme donacatajn de la 
sinceraj Bohemoj. Ne tro vasta sed tre instrua estas la bildo 
prezentata de „Ústřední Matice Školská“, kiu dum sia 32-jara ek- 
zistado kolektis kaj elspezis pli multe ol 14 milionojn da kronoj 
por konstruado kaj subtenado de la minoritaj lernejoj, kies ĉiu- 
taga budĝeto estas 3800 K! Kiun ne tuŝas la cititaj ciferoj kaj 
bildoj montrantaj la suferojn de uiaj minoritoj, tiu ekmeditu antaŭ 
la modelo de bohema privata lernejo „Komenský“ en Wien HI: 
la palaco, al ni apartenanta, por niaj infanoj konstruita, estas ĝis 
hodiaŭ sigelfermita laŭ ordono de furiozanta ŝovinista kristan- 
sociala magistrato viena, kiu nepre eĉ per faroj kontraŭleĝaj volas
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igi la bohemaj infanoj estu instruataj en sia gepatra 
E koni, En Wien eatis, oficiale (!!) kalkulite, trovitaj 

236.600 infanoj germanaj kaj 14.546 bohemaj. Por la germanaj estas 

tie 512 publikaj krom 47 privataj lernejoj. Por la bohemaj — eĉ ne 
unu publika kaj sole 4 privataj, kvankam la leĝo ordonas kon- 
struon de 43 bohemaj lernejoj. Sed — perforto venkas la rajton... 

Kaj kia diferenco estas inter la lernejoj de „Matice“ kaj tiuj 
de „Schulverein“, iu el la legantoj eble demandos. Tia diferenco, 
ke „Matice“ laboras inter bohemaj minoritoj sole por doni al iliaj 
infanoj eblecon kleriĝi en la lingvo gepatra (— en ĝiaj lernejoj 
estas eĉ ne unu germana infano! —) sed Schulverein, flatata de la 
germanigaj ŝtataj tendencoj, celas renegatigi la bohemajn infanojn; 
en ĝiaj lernejoj mortas intelekte miloj da infanoj bohemaj. kies 
gepatroj, dependante de germana mastro aŭ pandonanto, devas 
toleri renegatigon de siaj infanoj, se ili ne volas esti eksdungitaj 
kaj elpelitaj. Kaj super ĉi tia justeco regas la devizo „Justitia reg- 
norum fundamentum“! Silentu pri tiaj faktoj — vi, kiuj ne havas 
koron aŭ kiuj perdis jam la senton por justeco. 

JAZYKOVY RADCE — LINGVA FAKO. 

(El Denis): Ferdinand dříve než podepsal nálezy smrti, poradil 
se se svými obvyklými rádci. Odsouzenci svou horlivostí pro víru, 
svými službami a avou slávou byli „květ národa našeho, svíce 
a podpory vlasti“; byli mezi nimi znamenití právníci, vynikající 
spisovatelé, proslulí politikové; popravit je bylo tolik jako zbavit 
Cechy koruny, vzbudit nezahladitelné záští, vyhloubit mezí národem 
a dynastií příkop krvavý. Jediný dvorní rada říšský Strahlendorf 
doporučoval udělení milosti větší měrou. Mnoho stoupenců Ferdinan- dových dychtilo po dědictví odsouzených, kardinál Ditrichštajn 
spažně prosil císaře, aby se nelekal poprav potřebných. Ferdinand po noci plné úzkosti napsal svou závěť, jež překypovala mystickou zbožností, potom podepsal rozsudek smrti nad 37 odzouzeuci; pak se vydal do Mariazeliu, aby obětoval zázračné panně Marii zlatou korunu v ceně 10.000 zlatých. (Překlad viz u č. Ďe 

La reĝoj kaj la vero. La roma imperiestro Tiberius eraris iam en la parolo kaj gramatikisto Marcellus lin atentigis pri tio. Sed alia scienculo Publius Capito aldonis: „Ĉio, kion, diras im eriestro, estas bona latina lingvo, aŭ fariĝos baldaŭ tia“. Sed Marcellus serioze proklamis: „La romanan civitan rajton povas doni la im- periestro al homoj, sed ne al vortoj“. — Sed ankaŭ imperiestro Zikmund arogis al si tian rajton. En la latina parolado, kiun li eldiris en la j. 1415 ĉe la eklezia konsiliĝo en Konstanz, li uzis la vorton „skismo“ en sekso virina. Unu monaĥo lin atentigis, ke liu ĉi vorto estas neŭtra. „De kiu vi scias tion ?“ „Aleksandro Gallus tiel diras“ „Kiu estas Aleksandro Gallus?“ „Scienculo“. „Nu, mi „estas imperiestro, tial mi estas prava!“ — Tiel opiniis unkaŭ aliaj reĝoj kaj imperiestroj, ke ili venkobatos la veron eĉ tie, kie ĝi havis pli grandan signifon ol ĉi tie. Sed „skismo“ restis neŭtroseksa malgraŭ la volo de Zikmund, kaj vero restos vero eĉ Se Ĉiuj imperiestroj kaj reĝoj leviĝadus kontraŭ ĝi.“
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KVINPINTA STELO. 

Por desegni esperantan signon, oni ofte troviĝas embarasata, 
provante dividi la cirklon je kvin partoj. Jen estas konstrumetodoj 
de pentagono, kiuj trovos certe aplikon ĉe laboroj de pli ol unu 
e] niaj legantoj. 

  

Fig. 1. Desegnu cirklon per radio AB kun perpendikularaj 
diametroj, duonigu la radion (4C — CB), kunigu punktojn CD per 
rekto kaj transportu sur ĉi tiun rekton la longon €4 (centrigante 
en C). Vi ricevos punkton E Centrigante en D, transportu la 
longon DE sur la ĉefan cirklon: dekstre punkto F, maldekstre G, 
kiuj estas pintoj de pentagono. 

Fig. 2. El punkto C, duoniganta la radion 4B, desegnu per 
radio CD cirklon, kiu tranĉas la diametron en punkto E. Linio 
DE estas flanko de regula kvinangulo DFGHI. 

Fig. 3. Se la bazo de pentagono estas donita per linio AB, 
oni procedu jene: Desegnu perpendikularon CA — AB, dividu 
duone AB (AD — DB), el centro D per radio DC desegnu cirklon, 
kiu tranĉas la bazan linion en E, Prenu en cirkelon la longon EB, 
centrigu alterne en 4 kaj B kaj faru cirklojn, kiuj intersekciĝas 
en F (4B = FG = FH — AG = BH). 

Fig. 4. Sen cirkelo kaj liniilo oni povas ankaŭ atingi iom 
kontentigan rezultaton, ligante mallarĝan paperrubandon kiel 
nodon, kiun oni regule kuntiras kaj platpremas. Fortranĉante la 
nefalditajn pecojn, oni kunigas per krajono la kvin pintojn. 

ORBIS PICTUS — LA MONDO EN BILDOJ. 
u. A. Komenský — Comenius: 1654.). 

CLOVÉK. Adam, první člověk, stvořen jest šestého dne stvoření světa od Boha dle obrazu Božího z hroudy země, 4 pak Eva, první žena, utvořena jest ze žebra mužova. Tito prvostvořenci, od ďábla v podobě hada byvše svedeni, aby jedli z ovoce stromu zakázaného, odsouzeni jsou k bídě a smrti s celým svým potom- stvem a vyhnáni z ráje. 
LA HOMO. Adamo, la unua homo, estis kreita la sesan tagon de la mondokreo de Dio laŭ bildo de Dio el terbulo, kaj poste ivo, la unua
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virino, estas kreita el ripo de la viro. Ci tiuj unuekreitoj, estinte delogitaj 
de diablo en figuro de 8 rpento, ke ili manĝu el fruktoj de arbo malperme- 
sita, estas kondamnitaj al mizero kaj al morto kun sia tuta posteŭdaro kaj 
elpelitaj el la paradizo. 

TĚLO LIDSKÉ. Na lidském těle nejvýše jest hlava, jejíž 
přední část sluje obličej, zadní lebka. Níže spatřujeme trup, na 
němž jest viděti krk, jehož přední část jest hrdlo. zadní šíje: dále 
hruď, mající napřed prsa, vzadu hřbet s lopatkama a pod nimi 
bedra; posléze břicho, po jehož stranách jsou slabiny a kyčle. Po 
stranách trupu jsou paže, na nichžto rozeznáváme: rameno, loket, 
zápěstí a ruku. Dole jsou nohy, na nichž pozorujeme: stehno, ko- 
leno, holeň s Jýtkem, kotníky a chodidlo. Celé tělo pokryto 
jest koží. 

LA HOMA KORPO. Sur la homa korpo plej alie estas la kapo. 
kies ant ŭa parto estas nomata vizaĝo, malantaŭa kranio. Pli malsupre ni 
vidas trunkon, sur kiu estas videbla kolo, kies antaŭa parto estas gorĝo, 
malantaŭa nuko; plue brustkorbo, havanta antaŭe bruston, malantaŭe spi- 
non kun skapoloj aj sub ili lumbon; fine ventro, je kies flankoj estas ing- 
venoj kaj koksoj. Je flankoj de la trunko estas brakoj, sur kiuj ni distingas : 
akselon. kubuton. manradikon kaj manon. Malsupre estas kruroj, sur kiuj 
ni rimarkas: femuron genuon, tibion kun tibikarno, maleolojn kaj pied- 
plandon. La tuta korpo estas kovrita de haŭto. 

Korekto. En la n-o 5, legu sur la pĝ. 74. linio 11: irido (an- 
stataŭ iriso), di nto (anstataŭ kariofilo). (Daŭrigo. 

ESPERANTA MOVADO INTER BOHEMOJ. 

Klub Esperantistů v Rakovníku pořádá dne 20. a 27. července 
1918 v místnostech školní budovy v Kněževsí VÝSTAVKU esperantské 
literatury, pohlednic a známek z celého světa a různých předmětů 
získaných Esperantem. Od 9—12 a 2—6. Vstupné 20 h.; školní děti 
10h. Obecní úřad v Kněževsi subvencoval výstavku 10K. Bohatá 
sbírka pohlednic obsahuje 2500 kusů. Doufámě, že stane se Kněževes 
dostaveníčkem přátel našeho hnutí (z Rakovníka, Loun, Slaného, 
Plzně, Kladna atd.) a těšíme se, že i z Prahy zavítají tam někteří 
Esperantisté ke společné návštěvě této výstavky. 
„Do knihovay Svazu „Ligo de Bohemaj Esperantistoj“ byly 

pfijaty ndsledujfci knihy (Viz seznamy vroĉ. MI, IV. V.a VL): 
ĉ. 130. 1. La Premiito. orig. novelo de Herschel S. Hall (24 str.) 
i 2. Tra la loko ensorčita, orig. novelo de J. Širjaev (15 str.). 
č. 181. C. Aymonier-R. Ferter: Pri Esperanto. Diskutado pri kelkaj 

. ŝanĝoj de Ido proponitaj (68 str ). 
č. 182, n = Schulhof: Aŭtunaj floroj, dek originalaj poemoj 

str.). 
ĉ. 133. Edm. Privat: Kursa lernolibro de Esperanto (64 str.). 
ĉ. 14. Edm. Privat: Ginerra. Orig. triakta dramo (48 str.). č. 185. ĜO vO Gego: La kamena angulo; familia dramo en 2 aktoj 

9 str.). 
ĉ. 136. Z. Adam : Historio de Esperanto 1887—1912 (144 str.). 
ĉ. 187. B. Kotzin: Historio kaj teorio de Ido (142 str.) 
Adresa kuibevnika : Sinjorino Elišku Kočvarová en Rokycany, 38



Dne I, VI. podrobil ae před zkušební komisí Ustř. Svazu 
B. U. E. nižší zkoušce ze znalosti Esperanta p. Adolf Krami 
z Plzně a byl aznán velmi způsobilým. (Dosud podstoupilo zkou- 
šku 41 kandidátů.) 

Reglona kongreso de Esperantistoj el Silezio kaj Moravio ' 
havis lokon en Moravski Ostrava (dimanĉon, la 6. VIL. dum granda 
festo de Sokolaro) kaj partoprenis ĝin 40 gastoj. Honora prezid. 
estis nomita s-o konsilanto dr. V. Rosický, prezid. s-o Ferd. Ku- 
ĉera, el M. Ostrava, vicprez. s-o J. Barta el Poruba-Silezio kaj s-o 
instr. Valouŝek el Krilovo Pole-Moravio, sekr. s-o Fr. Stachura el 
Polski Ostrava. Kiel delegito de B. U. E. ĉeestis f-ino Fr. Pro- 
chizkova el Praha; en nomo de Poloj parolis s-o A. Bartulec el 
Kurvin. Post tralego de vico da salutleteroj kaj telegramoj parolis 
s-o Frant, Dvorník pri „Signifo de Esperanto por la bohema na- 
cio“; lian aprobe aplaŭditan paroladon sekvis viva debato. Estis 
esprimita propono prezentota al ĝenerala kunveno de B. U. E., ke 
tiu ĉi organizu en Praha slavan kongreson esperantistan en 1915. 

Praha: Samideanoj, kiuj vizitos nin dum libertempo, trovos 
umikan akcepton ĉiutage en la Esperanto-Oticejo (Vodiĉkova ul. 
88. Del. U. E. A.), kie oni deĵoras post la tagmezo, Ĉiun vendredon 
vespere okazas tie kunvenoj de la Esperantista Klubo. — „B s- 
peranta Sportklubo Praha“ (B. U. E.) fondiĝis la 2. de 
junio. Sekr. s-o Louis Souĉek, prez. s-o R. Hadáček. — En Plzeň 
regajnas Esperanto firman teron. La kunvenoj de la klubo okazis 
en kafejo „Sport“ (vendrede) kaj en rest. „U tří Sokolů“ (marde). 
La kurso por membroj de la „Klubo de Bohemaj Komercistoj“ 
venigis novajn membrojn en la esp. klubon kaj vekis intereson 
en la germanaj rondoj. S-o Novohradsky, prezid. de la Klubo, vi- 
zitis la estron de la germ. komercista societo kaj direktoron de 
la akademio, kiuj helpis lin aranĝi la 30. IV. tre bone sukcesintan 
paroladon germanlingvan pri Esperanto kaj ĝia signifo por ko- 
mercistoj. Direktoro ile la germana komerca skademio komisiis son Novohradsky, ke li malfermu post la libertempo kurson por 
la lernantoj de superaj klasoj. — La urba informa kancelario por turistoj eldonis grandajn tabelafiŝojn kun bohema, franca, germana, ungla kaj esperanta tekstoj atentigantaj pri ĝiaj servoj. Staci- 
estro insp. Hallada permesis fiksi en la stacidoma halo boh.-esper- antan afiŝon kun informoj por fremduloj. — En Jičín okazis laŭ permeso de la direktoro esperanta kurso por 23 lernantoj en pe- dagogia instituto, kiu daŭris de la 23, IV.—4. VL. En dek lecionoj instruis s-o knfZek, en la du lastaj s-o Machytka Tiu ĉi kurso 
por instruistoj estas sendube la unua de tiu speco en Aŭstrio. La lernantoj ludfacile progresas en la studo; la materialo estas klar- igata laŭ lernolibro de Kŭhnl, kies „neatingebla logika kaj metoda aranĝo“ — kiel oni skribas al ni — „garantias tiel penetran suk- ceson“. Jiĉin fariĝis per la kurso centro de la plej vigla propa- gando poresperanta. — La loka turista societo eldonis serion da M2 koloraj poŝtkartoj kun bohema kaj esperanta tekstoj. (Prezo 70 hel.) — Rondeto Esperantista en Bohdaneč (ap. Pardubice): La 18. VI. okazis en tiu ĉi banurbo propaganda parolado de s-o Dr. Schulhof pri Esperanto. Kiel gastoj partoprenis f-ino T. Vambe- rová kaj s-o dir. Teppe el Pardubice, Partoprenis 30 personoj. laŭ skribaj lecionoj de s-o Dr. Schulhof instruas 10 samideanojn s-o instr. Fr. Hadaĉ (merkrede vespere en la urba legejo en la bandomo, disponigata. senpage de la urbestraro). El ĉirkaŭaĵo vi-
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zitas la samideanoj tiun či novan centron dum la libertempo: el 
Pardubice, Chrudim, Poděbrady kaj Kutná Hora. (-jm) — La 18. 
V. kunvenis por la sesa fojo Esperantistoj el Orienta Bohemujo 
por priparoli komuninteresajn demandojn. La kunveno okuzis en 
Pardubice kaj elektis por la proksima fojo la banurbon Bohdaneĉ. 
Ekspozicio de esperantaĵoj kaj akademio en „Měšťanská Beseda“ 
donis ankaŭ al neesperantistoj okazon informiĝi pri nia nfero. — 
Esperantista kunveno okazis la 22. VI. en Olemomo; el ĉirkaŭajo 
partoprenis 12 gastoj. Samtempe estis malfermita ekspozicio multe 
vizitata de la publiko. — Restoracion „lEsperanto“ malfermos la 
1. aůg. s-o Jar. Prokop, vilagestro en Starkoč ap. Náchod. La 
gastoj havos okazon informiĝi pri Esperanto per ekspozicio de 
il. k. kaj aliaj presaĵoj. — „Videĥsky Dennik“, bohema jurnalo 
aperanta en Wien. enhavas ofte artikolojn favorajn al nia afero, 
redaktatajn de s-o J. Dostál. La 16. VIL ĝi represigis tre honan 
respondon el plumo de Rud. Zlutieky, kiu lumigas la „kulturan“ 
mision de germanlingva broŝuro skribita de prof. Dr. Bausen- 
wein el Praha (vidu nian lastan n-on). — La esp. rubrikon en 
„Svet“ (Praha) redaktas nun s-o Fr. X. Kučera el Kněževes. — La 
hohema semajna gazeto „Privo Zeny“ publikigis en la 18 n-o sian 
titolartikolon en lingvoj bohema kaj Esperanto ; la numero aperis 
ĉe okazo de la virina kongreso (Budapest, kies multaj parto- 
prenantinoj haltis en Praha. 

Z CELEHO SVETA. 
Oběžník přípravného kongresního výboru v Beruu, který jest 

v překladech uveřejňován i ve mnobých národních listech, sděluje, 
že se přihlásilo do 10. VIII. již 650 osob, tak že všechny byty (se 
stravou) jsou zadány. Dostatek hotelů a restaurací vyhoví však 
i těm. kdo zašle svou přihlášku teprve nyní, Kromě' oznámené 
hry „La Patreco“ napsané M. Wolfovou bůde sehráno čtyřaktové 
drama Privatovo „Ginevra“ herci divadla antverpského, kteří při 
VIL kongresu loňského roku provedli s pronikavým úspěchem 
„Katje“. Obě hry vyšly právě tiskem (po 60 hal.). Vystava a prodejna 
bude umístěna v Kasinu; přihlášky přijímá S-o de Saussure, Lom- 
bachweg 27. Týž rediguje tisk „Kongresní příručky“. Jména při- 
hlášených do 10. srpna budou otištěna v příručce Jest v tisku též 
album 12 kongresních pohlednic (cena 1 K). Hosté jsou žádání, 
aby se súčastnili připravovaného plesu ve svých národních krojích. 
Během sjezdu bude věnován jeden den výletu do Interlak a návštěvě 
okolních alpských velikánů; po celý týden bude lze použiti (s polo- 
loviční slevou) dráhy na Pannu (nejvyšší železniční stanice na 
světě); jízdné a oběd 90 K. Značné slevy poskytují účastníkům 
kongresu i všechny ostatní dráhy. Po skončení sjezdu připravuje 
Se dvoudenní výlet na Čtyřkantonské jezero a do Zůrichu a tří- 
denní (novou drahou přes Lótschberg) k Lago Maggiore a Simp- 
lonem k Ženévskému jezeru a do Ženevy. Programy pracovních 
schůzí sjezdu jakož i průvodce po Bernu a všechny informační 
tiskopisy budou účastníkům rozdány při příjezdu. Peněžní obnosy 
adresujte: Kantonalbank en Bern, dopisy: Organiza komitato. 

„„ Na VHL vydavatelů pořádaném nedávno v Buda- 
Pešti, podal Dr. J. Kiss, rektor Budapešťské university, zajímavou 
Zprávu o Esperantu a zákonité ochraně děl v něm vydaných. -
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Kongres „Mezinárodní vzájemnosti“ (Internacia libera mutualeco) v Gandu (Belgie) vyslovil přání, aby se Esperanto stalo dopiso- vacím jazykem vysokých rad samostatných svazů různých států. — VIL Vědecký kongres v Chille přijal jednohlasně návrh členů místního svazu esperantského, jímž Kongres obrací se k vládě se žádosti o zavedení vyučování Esperantu do škol obchodních, uči- telských a vojenských i námořnických. — Téměř všechny španěl- ské časopisy zaznamenávají jednomyslný projev madridského kon- gresu obchodních komor španělských, které projevily potřebu rozšířiti vyučování Esperantu ve všech školách. O tomto thematu pojednal ve schůzi sjezdu poslanec Salvador Albert. — Stejný pro- Jev vyslovil sjezd brazilských učitelů konaný v Bello Horizonte ve státu Minas. — Výbor „Mezinárodní výstavy námořnictví a námořní hygieny“ v Janově 1914 přijal Esperanto pro styky s ci- zinou a vydal zvláštní program výstavy, který rozesílá všem spol- kům esperantským. (Adr. Genova, Via XX, Šettembre 34). 
Organisátoři letošních sjezdů esperantských vhodně stanovili jejich data, tak že účastníkům jednoho lze navštíviti i jiné: Na výstavě v Gandu (Belgie) bude tyden od 14.—90. srpna vyhražen slavnostem esperantským. VIII Kongres německých Esp. koná se od 19.—21, srpna ve Stuttgartě. IX. Světový Kongres v Bernu od 24. do 31. srpna. IV. Kongres italský v Miláně od 31. srpna do 2. září. IV. Katolický Kongres Esp. v Římě od 4.—10. září. — V Aradu poktdaj sjezd madarŝti Esperantiste 19, - 21. srpna. — Federace ranconzekyoh departementů konaly své sjezdy v právě uplynulých měsících: „Provenca Federacio“ v Marseille, „Burgonja - Jura“ v Auxerre, „Pariza regiono“ v Meaux, „Norda“ v Douai, „Centro- Okcidenta“ v Blois, „Normanda“ v Bolbecu. Průměrná návštěva 150—200 osob. Zprávami v časopisech, veřejnými přednáškami a návštěvami vlivných osob dosahuje se při těchto příležitostech nejlepších propagačních výsledků. — VIII Kongres Skotských Esp. byl zahájen za účasti 150 delegátů v Greenoeku. Skotská federace chce pozvati světový kongres Esp. na r. 1915 a zajistila si již na 10.000 K jako garanční kapitál pro tento podnik. — III. Sjezdu finnských Esperantistů v Helsingforsu súčastnilo se 60 osob. Vět- šina ze stávajících 13 finnských spolků byla zastoupena delegáty. Výstavku pořádanou studentským klubem navštívilo 600 osob. 
Orgánem obchodního avěta esperantského Jest „La Bulteno", zasílaný bezplatně všem spolkům. Redakce (s-o D. Hallet v Charle- roy, 18. rue des Bouchers, Belgujo) hodlá získati ve všech zemích korrespondenty, kteří by jí zasílali krátké zprávy o místních po- měrech obchodních a průmyslových; snažíc se usnadniti světové obchodní styky, vydala sbírku adres Esperantistů (funkeio- nářů klubů), kterých Ize použítí jako adresních nálepek. Cena úplné serie 6 K. (Za 100 kusů 60 hal.; adresy spolků ze střední Evropy K 480 obsahují 1250 ex. z těchto zemí: Rak.-Uher. 191. Belgie 48, Anglie 163, Francie 333, Německo 302, Španělsko 100, Hollandsko a Italie po 41, Š ýcary 43. 

i Universala Esperanto-Asocio „ Pred nedlouhou dobou vyšla ro- ĉenka tohoto světového svazu, jehož účelem jest, jak známo, vý- hradně praktické využití Esperanta pro styky mezinárodní. Tato publikace podává na 290 stranách podrobné informace o činnosti 
po celém světě v zájmu všech jednotlivců, firem i spolků, které Vyhledávají styky mezinárodní. Počet jejích členů stoupl ze 7000
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— v r. 1912 — na 9100, z nichž připada na Německo 1700, na 
Francii 1400, na Anglii 1000, na Rakousko a Spanĉly 520, na 
Ameriku 700, na Asii 250 atd. Počet přihlášených korporací a firem 
přesahuje 300. Zástupci tohoto svazu bydlí v 1130 místech roz- 
troušených ve všech zemích. Během posledního roku „vykonali 
tito delegáti 10.472 služeb (mezi nimi na 3000 turistům a skorem 
tolikéž obchodníkům). O čilém ruchu mezi členy a ústředím v Ženevě 
svědčí přes 53000 ročně vyměněných zásilek a dopisů. Tato čísla 
nejičpe dokazují užitečnost teto organisace, jejíž jediným oficielním 
jazykem jest Iusperanto. Členové svazu shromáždí se ke svému 
IV. kongresu v Bernu, kde se bude současně konati IX, Světový 
Kongres Esperantský od 24. do 31. srpna, Přihlášky ke svazu Ú. 
E. A. přijímá Ed. Kůhni, delegát v Praze II. Vodičkova ul. 88. Es- 
perantská kancelář. Členové dostávají za roční příspěvek K 240 
zdarma ročenku se seznamem všech delegátů, od nichž mají právo 
žádati služeb. Orgánem U. E. A. jest čtrnáctidenník „Esperanto“ 
vydávaný v Ženevě, 10. rue de la Bourse. Ročně K 480. 

Statistika delegátů U. E. A.: Mezi delegáty zapsanými letošního 
roku jest 100 učitelů, 50 professorů, 17 soukr. učitelů, 207 obchod- 
níků, průmyslníků a obchod. úředníků, 187 státních a veřejných 
úředníků, 30 advokátů a notářů, 17 kněží, 13 žurnalistů a redak- 
torů, 50 lékařů, 30 lekárníků, 43 inženýrů, 42 studentů atd. Po- 
drobný seznam zašle interessentům F. Kober, Warnsdorf VTIL/1200 
(známka na odpověd). 

. Esperantská literatura. Do konce srpna 1912 bylo podle stati- 
stických zpráv „Centra Oficejo“ vydáno 1837 publikací esperant- 
ských Z toho věnováno propagandě: 479 děl (povšechných 145. 
2 historie 9, brožur 170, z bibliografie 27, přednášek 19, o roz- 
šíření E. 21, o kongresech 21, roĉenek 58, různých 9); vyučování: 
481 (abeceda 9, veršovnictví o, zkoušky 6, mluvnice 46, slova 
124, učebnice v 31 jazycích 458). Různá themata: 383 (filosofie 26, 
náboženství 51, socialní vědu 59, vědecká díla 83, krásná umění 
155, filologie 9). Literatura: 428 (různé 29, původní 78, překlady 
316, většinou z frančiny 75, angličiny 37, ruštiny 35, němčiny 34, 
polštiny 33 atd.) Historie, zeměpis, cestování: 71. — Do r. 1889 

- vyšlo 29 knih, do r. 1894 již 88, do 1899: 123, 1914: 211, 1906: 
1030, 1910: 1554 a 1912: 1887. 

„ , „Pšpefantista Literatura Asocio (E. L. A.) uveřejňuje ve svém 
věstníku (Příloha „Oficiala Gazeto“) seznam esperantských vyda- 
vatelstvi: Anglie: Brita Esperanto-Asocio, London W. C., 133—6. 
High Holborn. — W. T. Stead's Publishing House, London, Bank 
Bld. Kingsway. — Francie: Esperantista Centra Librejo, Gillet 
% Cie, Paris, 5L. rue de Clichy. — Librairie Hachette et Cie, Paris, 
79. Bd. St. Germain. — Presa Esperantista Societo, Paris, 33. rue 
Lacépěde. — Německo: Ader « Borel, Dresden A. Struve- 
strasse, 40. — Deutsche Esperanto-Buchhandlung, Leipzig. Stern- 
Wartenstr. 40, — Franck'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. — 
Heckners Verlag, Wolfenbůttel. — Španělsko: Libreria Rosals, 

Barcelona, Puertaferrisa, 30. — Italie: Cooperativa Esperantista 
Maliana, Genova, Salita Pollainolo 13, 4 — Rusko: M. Arct, 
Warszawa, Nowy Swiat, 53. — Moskva Librejo Esperanto, Moskva, 
Lubjanskij pr. 8. — Adm. de Pola Esper, Warszawa, Szopena 
8 — Ŝvycary: Universala Esperanto-Librejo, Geneve, 10. rue 
de la Bourse. — Amerika: American Esperantist Co. West 
Newton, Mass.



Hlavňím účelem jmenovaného svazu jest čísti, kontrolovati 
n případně opravovati esp. rukopisy, které hodlají členové vydati 
tiskem. Věstník přináší zprávy o nejrůznějších otázkách týkajících 
se esp. písemnictví (často ve formě odpovědí na četně docházející 
dotazy), informace o autorských p v různých zemích, po- 
známky o jazyku na základě spis Zamenhofových atd. 

Of. Gazeto Esperantista obsahuje v č. 55 ve zvláštní příloze „Informa Bulteno“ zajímavá statistická data o Hterataře esperantské 
do r. 1913 a článek o povšechném rozvoji našeho jazyka, napsaný 
za tím účelem, aby každý mohl jeho překladem snáze získati pro 
Esperanto pozornost vynikajících korporací a osob; tohoto po- 
jednání bylo původně použito v žádostech o delegování zástupců, 
jimiž kongresní výbor v Antverpách se známým úspěchem obrátil se k evropským vládám. Podle podrobné statistiky v textu jme- 
novaného článku bylo r. 1905 celkem 308 spolků, r. 1907 již 721 a 
r. 1912 stoupl jich počet na 1375. Tento vzorně uspořádaný článek 
doporučuje se uveřejniti v překladu i v národních časopisech, jichž čtenářům dostane se tak do ruky jakýsi přehled o pokroku 
Esperanta za uplynulé čtvrtstoletí. (Bylo by však záhodno připo- 
jiti k tomuto pojednání několi 
rantské.) 

k slov o současné literatuře espe- 

© dnešním stavu propagandy koncem r. 1912 ve Pramcti sděluje francouzský svaz S. F. p. P. E.: 124 ze sdružených spolků 
odpovědělo na dotazníky, že pořádaly 3/1 kursů; k tomuto počtu 
pžistupuje 46 kursů officielně pořádaných ve petoj školách a 
5 kursů pro školní skupiny. 
rozdávány odměny. Ve mnohý 

V některých kursech byly žákům 
ch městech jsou starostové před- 

sedy místních esp. spolků a osobně súčastňují se jako činní čle- nově spolkového života 45 spolkům byly uděleny subvence měst- 
skými radami, osmi Obchodními komorami (celkem 3655 fr.). Zvláštní podpory byly poskytnuty krajským sjezdům. Mezi škol- nimi inspektory jsou mnozí předními našimi průkopníky; ve 
svazu učitelstva esp. jest již sdruženo 300 členů; nutno pozname- nati, že jest přihlášeno i 19 inspektorů. Ve 30 departementech 
pracují již sekce tohoto svazu, — V Německu pracují na propagandě 
Esperanta odbory svazu Germana Esperanto-Asocio: Bavara, Nordalbinga, Nordokcidentgerm ana, Rejnlanda a Saksa. Laborista Asocio čítá již 70 skupin s 1100 členy. Saská vláda právě udělila „Ustavu pro šíření Esperanta“ právo zakládati ovičebné školy V saských městech. Sídlem tohoto ústavu jest nyní Lipsko (řed. 
Dr. Schramm, přednosta němec kého knižního musea); tamtéž jest 
i jeho „Královská esperantská knihovna“. — Z 9 městských úředníků v Lipsku, kteří se přihlásili do zvláštního kursu pořá- daného magistrátem, podstoupilo 40 zkoušku za účasti starosty Dr. Dittricha, který gratuloval jim stejně jako učitelům k neoče- kávanému úspěchu a povzbudilj 
stálou podporu finanční. 

e k založení spolku, jemuž přislíbil 

větoznámá měsíční revue „Dokamenty oku“ vydávaná německy, francouzsky, rusky, anglicky a maďarsky začala nyní vycházeti také ve výšání esperantském jako orgán mezinárodní 
o ligy pro výměnu p okových 

roku. Redaktorem teto es 
myšlenek a organisování lidského 
p. revue „Homaro“ jest Dr. med. r. Uhlmann, Schussenried, Německo. (Ročně K 240.) 

Pro posluchače videžské c. k. technické školy zahájen vyšší kurs Esperanta prof. Simonem. Akademická sekce vídeňského 

+
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klubu esp. pořádala cyklus šesti veřejných přednášek o Esperantu 
v posluchárně filosofické fakulty. 

LJ * 

Paroladvojaĝo de prof. Aug. Pltlik pri Bohemujo kaj Praha 
(17. XL 1912 — 14. ITI. 1913 kaj 17. IV, 1918 — 30, V. 1913). Sta- 
tistike vidiĝas tre bone la sukceso de tiu ĉi granda kaj signito- 
plena entrepreno, pri kiu ĉiuj esp. gazetoj raportis: sume okazis 
33 paroladoj en 32 urboj de 11 eŭropaj ŝtatoj: ili estis tradukataj 
en 11 lingvojn. Sume partoprenis ilin 9170 personoj (meznombre 
277. En 20 urboj aranĝis la paroladojn societoj esperantistaj mem, 
en 9 kun helpo de aliaj, en 4 neesperantaj societoj (geografiaj, 
fotografaj k. t. p.). — La ĉiutaga ĵurnalo „Národní Listy“ alportis 
la 4. kaj 7. de julio refoje longajn artikolojn el plumo de prof. 
Pitlik, titolitajn: „En postsignoj de Sokoloj“. 

La XVO. Int. Medicina Kongreso en London (6.-12, de Aŭg. 
1913) estos vizitita de 7000 kuracistoj La organiza komitato re- 
zervis kaj anoncis en la of. programo por kunvenoj de la „Tut- 
monda Esper. Kuracista Asocio“ specialan ĉambregon en la geo- 
logia laborejo de la reĝa mineja lernejo. La ĉiujara kongreso de 
T. E. K. A. okazos en la universitato de Bern dum la IX. kon- 
greso. Ĉiuj kuracistoj - Esperantistoj estas invitataj multnombre 
partopreni kaj pruvi tiel, ke nia lingvo taŭgas perfekte por sciencaj 
laboroj. 

La Ligo de germanaj Esperantistoj en Aŭstrio aranĝis la 
19—12. de majo la trian aŭstrian Esperanto-Tagon en Graz. Protektor- 
oj estis: Stiria landestro gr. Attems kaj korpuskomandanto gen. 
bar. de Leithner. La partoprenintoj (preskaŭ 100 personoj) diskutis 
organizajn demandojn kaj fondis aŭstrian esp. societon de instruist- 
oj. La proksima „Tago“ okazos en Franzensbad (Frantiŝkovy 
Lazn6) laŭ invito de la urba konsilantaro. Dr. Ghez, kiu prenis sur 
sin la taskon de festa parolanto, reprezentis ĉe la kongreso la 
Italojn. (Pri la kaŭzoj, kial-ni ne partoprenis, ni skribis jam en la 10. 
n-o 1912 de Ĉ. Ĉ. E.). 

BIBLIOGRAFIO. 

Presa Esperantista Societo Paris, 33. r. Lacepede: L, €. 
Deslaurier: L' Esperanto Méthodigue; cours complet (105 pĝ.). 
Prezo K 135. T.G. Sevĉenko: Katerino; malgrandrusa poemo. 
Trad. V.N. Devjatnin. (13 pĝ) KOZ5,. — CzeslawKozlowski: 

> aro da versaĵoj originale verkitaj en Esp. (28 pĝ.) K 060. 
— Jos. Serre: Ia Hipotezoj pri Lourdes; nova kompreno pri la 
miraklo de la naturo. Trad. Rantaing-Zabilon d' Her. (4i pĝ.) 
K 0175. — H. T. Craven: Ia Kamena Angulo; familia dramo en 
2 aktoj. Trad.: Gogo. (49 pé.) K 0:75. 

l Esper. Centra Oflcejo. Paris, 51. rue de Clichy: Esp. Do- 
kumentaro: Oka Universala de Esperanto. Krakow, 11,—18. 
Aŭg. 1919. (187 pĝ) 3 K. — Camille Qymonier: Pri Espe- 
To; diskutado xi kelkaj ŝanĝej de Ido proponitaj. Trad. Rene 

erler, (66 pĝ.) K.075. — Hachette 8 Cie. Paris, 79. Bd. St. Germain:
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La Biblio II.: Levidoj. El la originalo tradukis Dr. L. L. Zamen- 
hof. (71 pĝ.) 2 K. 

Universala Esperantia Librejo. Geneve, 16. r. de la Bourse: 
Edm. Privat: Esperanto Kurso Lernolibro, laŭ praktika parola 
metodo (64 pů.) KO50. — Edm. Privat: Ginevra, triakta dramo. 
(48 pĝ.) K 25, — Dr. St Schulhof: dAŭtwaj floroj. Dek 
originalaj poemoj (29 pě.) K 060. . 

Librejo „Esperanto“. Moskva, Lubj. proezd 8 Esperanta 
Poŝ-Biblioteko: N-o 1. La Premiito: novelo orig. verkita en 
Esp. de Herschel S. Hall (24 pĝ.) K 013. — N-o 9. Tra la loko 
ensorĉita; novelo orig. verkita de J. Sirjaev (15 pĝ.) K 007. — B. 
Kotzin: Historio kaj teorio de Ido; kun antaŭparolo de R. Brandt, 
prof.-lingvisto de Moskva Universitato (142 pĝ.) K 130. — A.A. 
Saharov: Kurso de Esperanto (ruslingva) (32 pĝ.) K 012. — G. 
Davidov: Historio de Esperantista mosado en Saratov dum 
unuaj 25 jaroj 1887—1912 (ruslingva) (pĝ. 44) K 075. 

Ader k Borel, Dresden A. Struvestr. 40. Sergius Win- 
kelmann: Fůnfuhrtee; Tendenzplauderei (25 pĝ.) K 050. — 
Rektor W.Velten: Dr. Zamenhof's Tabelle der Formworter 
durch 634 Mustersátze in Esp. u. Deutsch. IL. eld. (58 pĝ.) K 060. 
-— Studo per Ludo. Kvartet-ludo por amuzo kaj por lernigi la kon- 
versacion en Esp. (kartludo) K 170. — Verzeichnis der Esperanto- 
Literatur. Katalog Nr. 1. (40 pĝ.). Senpage. 

Ĉe diversaj eldonejoj aperis : 
Z. Adam: Historio de nto 1887-1912. Eld. Libr. Ge- 

bethner £ Wolff, Warszawa (144 pĝ) 2 K.— Z.Adam: Esper- 
anta-Pola kaj Esperanta-Litova Bibliografio 1887—1912, Eld. L. Bogu- 
slawski, Warszawa (63 pĝ.) 1 K. — Dr. H. Swiecicki: Pri 
Estetiko en Medicino. Trad. M. Czerwiůski. Eld. T. E. K. A. (84 pĝ.) 
K 075. — P. Stojan: Rusa-Esperanta Poŝa Vortareto. El. N. Iva- 
nov. Peterburg (84 pĝ.) K 040. — Swedenborg: La Dogmaro 
pri la Vivo por la Nova Jerusalemo. Eld Swdbg. Soc. London. — 
Folietoj pri la Nova- Eklezio Vero. — Swedenborg: Kio la Homo 
estas post la morto (20 pĝ.) K 0:10. — Nova Biblioteko Esperanto 
n-o l. (Eld. J. Glŭek kaj Dr. S6s), Poeziaĵoj de Fred. Schiller. Trad. 
kol.Zwach (33 pĝ) K 060. — S. Gaertwagen: Der inter- 
nationale Postdolmetsch. IIL eld. dekunu-lingva, ankaŭ en Esper. 
Oŝwiecim, Galicio (79 pĝ.) K 130 — H. Conscience: Kion 
patrino povas suferi. El la flandra originalo trad. Frans. Schoofs. 
Eld. Belga Esp. Antwerpen (40 pĝ.) K 050. — „Esperantista Kantaro. 
Tekstaro II. eld, Germ. Esp.-Librejo Leipzig (70 pĝ.) K 070; mu- 
zika eld. K 130. 

La redakcio de L'Esperanto (S. Vito al Tagliamento, Ve- 
neto), kiu publikigas en sia monata revueto gramatikon de itala 
lingvo por Esperantistoj, aldonas nun al ĉiu n-o po 16 pg. da 
esp. traduko de la verko „Pri la devoj de l' homoj“, Ĝi ne estas 
scienca traktaĵo, sed simpla denombro de la devoj, kiujn la homo 
renkontas en sia vivo. = 
„Grafika Mondo“ estas titolo de nova esper. publikaĵo, kiu 

elirados en Gerona (Plateria 23—3, His anujo); ĝi aperos kvarfoje 
re a alportos ĉiam bildojn de niaj festoj, kongresoj ktp. Prezo 
vOI2O. 

(Rim. Mankanta loko ne permesas al ni paroli en tiu ĉi nu- mero pri la ricevitaj verkoj pli detale).



l!Sensacio en esperantista literaturo!! 

„EL PARNASO DE POPOLOJ“ 
Jubilea libro de esperanta poezio kaj de ĝia Majstro, 

sinjoro ANTONI GRABOWSKI. 

Ĝi estas 240 paĝa, bela volumo kaj enhavas tre abundan kaj 
plenan kolekton de poemoj originalaj kaj majstre tradukitaj 
dum 25 jara literatura agado de s-o Grabowski el 30 lngvoj. 
Ĝi estas vera antologio de tutmonda poezio. La unikan 
libron devas posedi ĉiu amanto de belo poezio, ĉiu organi- 
zanto de esp. koncertoj, ĉiu deklamanto aŭ kantisto kaj 
fine ĉiu esp. grupo. La prezo de la libro estas: 100 Sm; 
kun sendelspezoj V15 Sm.; luksa eldono sur plej bela „banero 
kun portreto de la aŭtoro 209 Sm kun trasendo 225 Sm. 
La libro estas senpage aldonata al ĉiu abonanto de „Pola 
Esp.“, kies jarabono kostas 265 Sm. Rapidu do aboni „P. 
Esp.“ aŭ mendi la libron aparte. La mendojn oni sendu al 
Red. de „POLA ESP.“, Varsovio, str. Sopena N. 8. 

Odvoldte-li se na „Časopis Českých Eaperantistů“ obdržíte 209), slevy 
při objednávce knihy a 10%; při objednávce „Pola Esperantisto". 

  

  

přihlaste se za člen 
Odjíždíte-li do ciziny, „Universala MEET 
anto Asocio“ (ročně K 240, Ed. Kůhnl v Praze II., Dittri- 
chova ul. 7.) a vyžádejte si bližších informací prostřednictvím 
cizozemských delegátů o poměrech v zemích a městech, 
které chcete navštíviti, Ročenku U, E. A. se seznamem da- 
legátů dostane každý člen zdarma. Nogte na costách esp. odznak. 

  

Čiu Esperantisto, kolektanto de p.-markoj aů il. kartoj aligu el 
Unuiĝo: INTERNACIA FILATELIO ESPERANTISTA. Jare 3 K. 
La membroj ricevas la gazeton „Tra la Filatelio“ kaj kiel premion: 
valoran poŝtmarkon (prezo 1 K), senpagan anoncon, rabatojn k. t. p. 
Petu de la redakcio (Paris 2e, 63. rue d' Argout) statutoju kaj spe- 

cim. ekzempleron. Almetu 1 resp.-kuponon! 

  

ADRESAR českých Esperantisti - korvespondenti 
bude dán do tisku, jakmile se sejde dostatečný 

— amn OĈCEt přihlášek. Zápisné 40 hal. (Zapsaným 
bude 1 exemplář zaslán jako doklad hned po vyjití.) Celý náklad 
bude pak rozeslán hlavním klubům esperantským do celého světa 
s doporučením, aby členstvo navázalo písemné styky se zapsa- 

nými. Zašlete redakci „Časopisu Českých Esperantistů“ 40 hal. ve 
« 

známkách s adresou a poznámkou, o čem přejete si dopisovati. 

SODOGEOGOGOGOGOOGOGOSGOOOGOOGEOOGOOGOOGOOGOGOGOGO 

 



GERMANA ESPERANTISTO. 
Duonmonaia gazeto por la disvastigo de la lingvo Esperanto. 

La gazeto estas unu el la plej malnovaj Esperantaj ĵurnaloj (10a jar- 
kolekto). Ĝi aperas nun en du eldonoj, kiuj duonmonate alternas. 
Eldono A, eliranta la San de ĉiu monato, celas la propagandon de Esper- 
anto. Ĝi enhavas tiurilatajn artikolojn en germana lingvo kaj Es- 
peranto kaj kronikojn pri la germana kaj internacia Esperanto- 
movadoj. Eldono A estas la oflciala organo de Qermana Esperanto-Asocio. 
Bldono B. eliranta la 20an de ĉiu monato, estas pure literatura, kaj ĝi 
estas redaktata nur en Esperanto. Ĝia enhavo konsistas el pli-malpli 
facilaj legaĵoj, kiel eble plej bonstilaj, ekzercoj por komencantoj 
kaj progresintoj, bibliografio, konkursoj, praktikaj konsiloj, enigma 
parto, ilustraĵoj ktp. — Jara abonprezo por čiuj landoj 2.400 Smj 
(580 K). Provabono por duonjaro, komenciĝanta en Januaro kal 
Julio, 1.300 Sm. (390 K). Laŭdezire oni povas aparte aboni ĉiun ej 
ambaĥ tute sendependaj eldonoj por la duono de la supre, montrita. 
prezoj. Provnumero 0,125 Sm. (30 hel.) ADER 4 BOREL, G. m 
b. H., ESPERANTO-VERLAG, Dresden-A i, Struvestra Struvestrasse / 40: 

feeveex. AMERIKA ESPERANTISTO 
De la januara (1911) n-o sub nova direkcio kaj kun tute nova a- 
spekto la gazeto estas unu el la plej interesaj kaj plej gravaj ga- 
zetoj en la mondo. — Jare: Sm. 250 (6 K). Specim. n-o 70 hel. 

Red. adm.: WASHINGTON, D. C. WEST NEWTON, MASS. 

ni redaktata de Ch. Verax meritas esti abonata! Jare 

Scienca Gazeta K7m. HACHETTE 4 CIE, PARIS Bd. St. Germain 79. 

POŜTA ESPERANTISTO 
organo de la Internacia Ligo de Esperantistoj-Postoficistoj (Hdepo). 

Jare 1 Sm. (K 240). 
Redaktoro la Behrant; BRESLAU (Germanujo). Maxstrasse 22. 

  

Novinka ! N ALEPKVY. Novinka ! 

€sperantské hvězdičky 
WF“ čtyři velikosti. "Zi 
Cena 100 kusů (roztřiděných) K 0-53. (Praha II. Vodičkova 38.) 

e 

l



    SEANCON PONER SPO STONES ZENONO TO TES NK CO OOK OS 

PRESA ESPERANTISTA SOCIETO dá, rue Lacépěde, PARIS, 
La plej malnova el ĉiuj esperantaj gazetoj (fondita en 1895), 

La plej enhavoriĉa | La plej malnova! 

Lingvo Internacia. 
Centra organo de la Esper, Ĉefredaktoro Th. Ŭart. Aperas 
regule ĉiumonate: 48 pĝ. da plej bona teksto! Jara abono 
5 ir. (2 Sm.) Specimena numero por unu respondkupono. 

Juna Esperantisto. 
Monata Gazeto Beletristika por Junuloj, Instruistoj kaj 
Esper.-Lernantoj. Ĉefredaktoro P. de Lengyel. Jara abono 
8 fr. (1 Sm. 200). Specimena num. por unu respondkupono. 

cd 

c Lingvo internacia kaj Juna Esperantisto kunej. ab. 7fr. (2 Sm. 800). 

SOGOGOGGROGGOOGOIOOOOOOIVO: 
OFICIALA GAZETO EGPERANTISTA geo. 85..k, fineve- 
tra Komitatoj. Jare 6 K. Red. adm. Paris, 5I. rue de Clichy. 

sene ==LA REVUO":::::": 
Ĝi estas la sola gazeto esperanta redaktita kun la konstanta 
kunlaboro de Dr. Zamenhof kaj kun la helpo de plej bonaj 

ĉiulandaj esperantistaj verkistoj. 
Jara abono: $ K; unu numero: 690 hal. 

Ĉe F. TOPIĈ, Praha L, Ferdinandova třída. 
NRRUMNUNENEUNUENU NHUMEUDUNNUNUENNUE ———————m———hŝW n 

Doporučujeme! Žádejte na ukázku! 

DTABODAITÍ OBZOT. 
(Praha II., Jungmannova tř.) V každém čísle esperantska rubrika! 
Jednotliva ĉisla po 8 hal. Předplatné na rok K 52. 

r amma 
1000000000D000000000000C5000POP008O50000000000900000PPOPOS000G00G000000700020000000000004 

LA MARTO 
Monata, esperanta, ilustrita, familia gazeto. 

Jare 5K. Red HAIDA (Bohemujo). === 
MPOGeneveneonvavEnOanODNLLONESUEPOOEHSGENSHESDASGGNNSPESESNESVBOBSOOBHESEBBOOSGOBPLESCSUVO 

ODZN AK Esper. (pěticípá zeloná hvězda v bílém kruhovem 
poli) 70 haléřů, menší 50 haléřů vyplaceně. 
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Propagační bálk 
různobarevné Oo y 

s český rm texterm o Esperantu. 
50 okz. 50 h. vypl. Kancelářský formát; adresní str. nepotištěna. 

ITALA LINGVO PER ESPERANTO. 
ITALA LINGVO estas tiel simila al Esperanto ke ĉiu Esperantisto 
povas per nur UNU LECIONO ĝin legi, per DUDEK LECIONOJ ĝin 

ompreni. Sekve revueto „L' ESPERANTO“ iniciatas instruadon de 
LINGVO ITALA por ĉiulandaj Esperantistoj, ĝin prezentante sub 
esperanta alfabeto. La LECIONOJ aperas regulare la l0an kaj la 25an 

de ĉiu monato. Abonu per 1 Sm. ĉe eldonisto 

A. PAOLET - S. Vito al Tagliamento (Udine = ITALUJO). 

Portretkartoj ZAMENHOF 112.10 
I Přžinstná koupě || Rávštěvníkům Švýzaraka « Komoroj 

v Bernu: Bádecker: SCHWEIZ 1944 misto 
10 K pouze K 520. (Esperanto-Oficejo v Praze II., Vodičkova 38.) 

  

  

  

KORESPONDANTOJ: “87. S-o Adolf Stahl, Stuttgart, Jakobstr. 
19. II. Germanujo (il. k.). — 88. F-ino Annie Veerman, Amsterdam, 
19. Jacob van Lennepstraat, Holland (il. k.). — 789. S-o Harry 
Busch, gimnaziano, Dorpat, Uferstr. 16. kv. 3. Jurjev, Rusujo (il. 
k., vidaĵoj de urboj). — ?90. S-o Jaime Guillem, Sabadele-Barcelona, 
Str. Salud, 127. Hispanujo (il. k). — 391. F-ino A. Kozirev 
(20-jara), Moskva, Ĥamovniki, Fr. Bayer £ Co. Rusujo (il. k., let.; 
ĉiam tuj. resp). — 92, S-o N. A. Insarskij, Saratov, Poste rest. 
centr. Rusujo (il. k. el Praha, afranko bildflanke, resp. tuj.). — 493. 
S-o Salomon Kornfeld, Jaslo, Galicio. — "94. S-o Albert Payen, 
Amiens, 4. rue Pierre Lefort, Francujo. — 795. S-o Vold. Anto- 
novskij, Jelec, Dvorjanskaja 97. Rusujo (il. k.). — 496. F-ino Julia 
Ewnowitch (id-jara), Midletown, Connecticut, 96. William Str. N. 
5. A. — 397. S-o W. E. Schen, (17-jara), Leeds, 14. Willonghby 
Row, Domestic. Str. Anglujo. — 798. S-o Vlad. Lozorov, Vidin, str. 
Paŝkinprio. Bulgarujo (il. k.; p. m.). — 99. S-o H. Drumond, 
Marsĉil le, 8 r. de la Fare, Francujo (il. k.; p. m.; 9. glumarkoj). 
-= 100. S-o J. G. Baxter, Liverpool, 29. Wellfield Rd. Anglujo 
(esper. glumarkoj; sendas il. k.; p. m.). — “101. S-o M. Tsuruda 
lchibeicho Azachu, Tokio, Japanujo (p. m.). — “102. S-ino Rose 
Billenstein. Cleveland, 1896. W. 58 St. Ohio. U. S. Amer. (il. k.). 

se- Esperantskĉ dopisnice 38 
s pohledy na Prahu (30 druhů 1K 70 haléřů vyplaoeně)« 

Viz 4 stranu obálky. 
Fim Sar V VN NN E Rn ny uM UN UNA PAL P RLA 

Eldonanto: Ed. Kůhni. 
Presejo de Národní tiskárna a nakladatelství spol, s r. 0, v Praze 

   


